The Art of Measuring.

Advanced
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Sensores digitais com transmissão indutiva do sinal:
Sem interferências, econômicos e
otimizados em termos de manutenção.
Para uso estacionário e móvel.
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Sem interferências
Acoplamento do sensor sem contato
para análise de líquidos confiável em todos
os ambientes

Energia e transmissão de dados indutiva

Memosens@Knick:

Como resultado da tecnologia de transmissão sem contato, o sistema
plug&play Memosens é 100% à prova de água e resistente à sujidade,
corrosão, pontes salinas, sobrepressão e potenciais de interferência. Isso
o torna claramente superior aos sistemas convencionais. Seu conector
robusto também torna o Memosens extremamente resistente a influências
mecânicas.

•C
 onector indutivo do sensor
sem contatos metálicos

A transmissão indutiva do sinal resulta em uma isolação galvânica perfeita.
Mesmo quando os componentes do sistema ou meios de processo não
estão suficientemente aterrados ou os conversores de frequência estão
causando interferência EMC, ainda é possível realizar medições estáveis
e precisas. Medidas adicionais de equalização de potencial, como terra
de solução, são desnecessárias.
Os valores medidos são digitalizados
no sensor e transferidos para o
transmissor sem contatos.
Juntamente com a transmissão de sinal
bidirecional, o acoplamento indutivo
fornece energia ao sensor.

Somente 1 clique ...
O acoplamento de baioneta Memosens patenteado pode ser aberto e
fechado com somente 1 clique – não existem mais cabos torcidos.
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• Isolação galvânica perfeita
•P
 ossibilidade de comprimentos
de cabo de até 100 m
sem problemas
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Amortização rápida
Redução dos custos operacionais
com sensores pré-calibrados

Manutenção mais efetiva

Memosens@Knick:

O pessoal qualificado pode pré-calibrar os sensores Memosens com
inteligência integrada nas condições ideais do laboratório – sob condições
ideais e amigáveis. Este procedimento não só beneficia os usuários, como
também aumenta a qualidade da calibração e, por conseguinte, a precisão
da medição. A substituição do sensor no local é agora rápida e fácil.

•N
 ão existem mais calibrações
complicadas do sensor
no local

Maior segurança, mesmo em ambientes extremos

•V
 ida útil até 40% mais
longa do que os sensores
convencionais

A tecnologia Memosens reduz ao mínimo o tempo que o pessoal de
manutenção necessita em áreas de difícil acesso ou potencialmente
perigosas, aumentando significativamente o nível da segurança operacional.

•S
 ubstituição rápida do sensor,
evita custos de parada de
processo

A característica plug&play do Memosens facilita a
substituição no local de um sensor usado por um
sensor pré-calibrado, em vez de se proceder à
limpeza e calibração do sensor sob condições difíceis.
Assim que são conectados ao transmissor, os sensores
Memosens são automaticamente detectados
e iniciam a medição de imediato.

Tempo de inatividade mínimo do processo
Para além do benefício da maior disponibilidade do
sistema, suas condições ideais de calibração significam
que os sensores Memosens dispõem de uma vida
útil mais longa.

Com a ferramenta de gerenciamento do sensor MemoSuite,
é possível calibrar simultaneamente até 10 sensores Memosens.
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Manutenção preditiva
Gerenciamento confiável do processo
graças ao diagnóstico inteligente especial

Detecção automática eficiente do sensor

Memosens@Knick:

Assim que o sensor Memosens é conectado, o transmissor detecta
automaticamente o ident. do sensor com as propriedades e variável
do processo relevantes. A medição pode começar de imediato e a
detecção do sensor proporciona uma maior confiabilidade do processo.

•D
 iagnóstico e documentação
do banco de dados do sensor

Gerenciamento otimizado do processo

•E
 xibição dos eixos de
tempo absoluto e relativo

A eletrônica Memosens inteligente salva todo o ciclo de vida do sensor
juntamente com os dados do processo. Isso facilita um diagnóstico
inteligente que pode ser usado pelos transmissores Protos, Stratos e
Portavo da Knick e com a ferramenta de software MemoSuite
desenvolvida pela Knick.
As funções de diagnóstico, como condições de uso, desgaste do sensor,
tempo de operação e um contador CIP/SIP ou de autoclavagem,
asseguram maior segurança, efetividade e confiabilidade. Uma matriz
de carga avalia os dados de desgaste individuais dos sensores e o timer
de calibração adaptativo calcula o ciclo de manutenção ideal dependente
do processo.

•P
 reparação gráfica
da calibração e
histórico do ajuste

Diagrama de rede
Rampa

Desgaste

Ponto zero

Sensocheck

Timer de calibração

Tempo resposta

Voltar

Ajuda

Com o diagrama de rede organizado de
modo claro, o pessoal de manutenção
consegue ler facilmente o estado atual
do sensor num relance.
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Opções móveis
Diagnóstico mais rápido e
preciso em condições reais

Transmissor móvel Memosens

Memosens@Knick:

Naturalmente os usuários podem usufruir totalmente de todas as
características Memosens na série de medidores portáteis Portavo.
Independentemente de se tratar de diagnóstico, calibração ou medição,
todas elas estão disponíveis com Portavo. Possibilidade de aplicação
sem restrições em áreas perigosas – portável, com Memosens.

•O
 pções flexíveis de
calibração e controle

Controlo direto
A simples conexão direta do sensor ao medidor portátil Portavo permite
determinar se o sensor ou o transmissor causou o erro. Com esses
transmissores compactos, os sensores e seus detectores de temperatura
integrados podem ser calibrados no local.

•C
 onformidade garantida
com todas as especificações
SOP para documentação da
calibração e dos dados de
medição
• Interface USB para impressão
dos relatórios de calibração
• Integração perfeita no
gerenciamento de recursos

O MemoView permite a consulta indutiva online dos pontos de medição
durante a operação em andamento, sem uma visualização. A unidade
de indução é simplesmente plugada no conector do sensor Memosens
e todos os dados relevantes do processo no medidor Portavo podem
ser posteriormente exibidos, salvos e avaliados no laboratório.
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O sortimento de especialização
Do sensor ao transmissor, a tecnologia
Memosens da Knick lhe garante o mais
alto nível de confiabilidade e segurança.

Memosens@Knick:
Projetado para uma
vasta gama de aplicações
•  Química:
Fluidos agressivos,
reações de precipitação,
galvanoplastia ...
•  Farmacêutica:
Processos CIP/SIP,
fermentação,
água ultrapura ...
• Alimentos e bebidas:
Produção de açúcar,
cervejarias,
laticínios ...
•  Água:
Água potável,
aquacultura,
estações de tratamento
...
•  Energia:
Torres de resfriamento,
trocadores de calor,
geradores de vapor ...
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As soluções Memosens da Knick
oferecem as vantagens de uma
tecnologia aberta com o valor

Para uso em gabinetes
de controle e conexão
direta a sistemas
acessíveis de
vários canais.

adicional de soluções exclusivas,
mesmo para aplicações complexas.
Os medidores, sondas retráteis
totalmente automatizadas e ainda
soluções móveis e economizadoras
de espaço preparam o caminho para
vantagens extra e maior flexibilidade
para adaptação do processo:
Memosens@Knick

Adaptação flexível ao ponto
de medição específico;
menor esforço de operação
e manutenção;
máxima disponibilidade,
controle otimizado
do processo.

Transmissores de
2 e 4 fios com
processamento
inteligente do sinal,
como diagnóstico
preventivo.
[ Stratos ]

[ MemoTrans ]
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· Acoplamento sem contato
· Sensores pré-calibrados
· Diagnóstico inteligente
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[ Portavo ]

[ Unical ]

[ SensoGate ]

[ MemoView ]

Para medição,
calibração e
monitoramento
rápido e móvel
no local.
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Tudo que você quiser saber
sobre pH sem interferência,
ORP, condutividade e
medição de oxigênio ...
Tecnologia de Interface
Indicadores
Analisadores de Processo
Portáteis
Analisadores para Laboratório
Sensores
Sondas

Beuckestraße 22, 14163 Berlin,
Alemanha
Tel: +49 30 80191-0
Fax: +49 30 80191-200
info@knick.de · www.knick.de

Sujeito a mudanças sem aviso prévio

www.memosens-academy.com

Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

TP-194-000 Memosens BR 0518 500

... está disponível na Knick Memosens Academy.
Com exemplos claros e práticos e sugestões de soluções.
Agora. Gratuito. Online.

